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የሰ/መ/ቁ 53663 

    ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣ ተገኔ ጌታነህ   

       ሏጎስ ወሌደ   

          ብርሃኑ አመነው  

        አሌማው ወላ  

         ዓሉ መሏመዴ   

አመሌካቾች፣  1. አቶ ጊሊጋብር ገብረህይወት          

            2. ወ/ሮ ሇተሀዋርያት ገብረህይወት        ጠበቃ ስሜነህ ተክለ ቀረቡ  

              3. ወ/ሮ ምፅሊሌ ዓሇም   

ተጠሪዎች፣  1.  ወ/ሮ አረጋሽ አብርሃ              አሌቀረቡም  

             2. አቶ በርሀ አርጋው  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

     ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞ ከፌተኛ 
20 ቀበላ 29 የቤት ቁጥር 139 የሆነ መኖሪያ ቤትና የሰላዲ ቁጥር 3-13285 አ.አ የሆነ ቦቴ 
መኪና በህይወት እስካለ ዴረስ አባታችን አቶ ገብረህይወት ሉያዙበት እሳቸው ሲሞቱ ወ/ሮ ብሬ 
አስከህይወታቸው ተጠቅመው ንብረቱ ሇእኛ እንዱተሊሇፌ ስምምነት አዴርገዋሌ፡፡ የሟች አቶ 
ገብረህይወት ባሇቤት ወ/ሮ ንግስቲ ስምምነቱ የተዯረገው በእኔ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ክስ 
አቅርበው ወ/ሮ ብሬና እኛ ግማሹን የቤትና የመኪና ግምት እንዴንከፌሌ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ ወ/ሮ 
ብሬ በቤቱ ሲገሇገለ ቆይተው ጥቅምት 19 ቀን 2001 ዓ.ም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ በቤቱ መብት 
ያሇን እኛ ስሇሆን በሥር ተከሣሽ የነበሩት አንዯኛ ተጠሪ አሊግባብ የያዙ ስሇሆነ ቤቱን ሇቅቀው 
እንዱያስረክቡ ውሣኔ ይሰጥሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡  

     አንዯኛ ተጠሪ በሥር በተከሣሽነት ቀርበው በቤቱ ውስጥ የምኖረው ሟች ወ/ሮ ብሬ እየረደኝ 
በጥገኝነት ነው ስሇዚህ በቤቱ ሊይ መብት የላሇኝና በሟች ወራሾች ፇቃዴ የምኖር በመሆኑ ክሱ 
ተዘግቶ በነፃ እዴሰናበት በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ሁሇተኛው ተጠሪ ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ በመሆን 
የሟች ወ/ሮ ብሬ ወራሽ መሆኑን ገሌፆ ወ/ሮ ብሬና ሟች አቶ ገብረህይወት ያዯረጉት ውሌ በህግ 
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ፉት የሚፀና ባሇመሆኑና አመሌካቾች /የሥር ከሣሾች/ የወ/ሮ ብሬ ወራሾች ባሇመሆናቸው ውለም 
በውሌ አዋዋይ ፉት ያሌተዯረገ በመሆኑ ቤቱ የወ/ሮ ብሬ በመሆኑ ክስ የማቅረብ መብት የሊቸውም 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

     የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ ውለ መኖሩ ባሌተካዯበት 
ሁኔታ የውለ ፍርም መቃወሚያ ሉሆን እንዯማይችሌ የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 36887 
አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇዚህ ጣሌቃ ገቡ በወ/ሮ ብሬና በአቶ ገብረህይወት መካከሌ 
የተዯረገው ውሌ ፍርሙን አሊሟሊም በማሇት ያቀረበውን መቃወሚያ አሌተቀበሌኩትም ቤቱ የሟች 
አቶ ገብረህይወት መሆኑ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 በሁሇቱ በወ/ሮ ብሬና በአቶ ገብረህይወት መካከሌ 
የተዯረገው ውሌ ስሇሚያስረዲ ተከሣሹና ጣሌቃ ገብ /የአሁን ተጠሪዎች/ ቤቱን ከሣሾች /አመሌካቾች/ 
ያስረክቡ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

     ተጠሪዎች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ውለ የስጦታ ውሌ ነው የስጦታ ውሌ 
መስፇርት የማያሟሊ በመሆኑ ከሣሾች ቤቱ ከወ/ሮ ብሬ ጋር አባታችን ከጋብቻ ውጭ በግብረ ሥጋ 
ግንኙነት ሲኖሩ የተገዛ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ከሚጠይቁ በስተቀር የስጦታ ውሌ መሠረት 
በማዴረግ ቤቱን እንረከብ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡  

     አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ 
በኃሊ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡  

     አመሌካቾች መጋቢት 6 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የይግባኝ ማመሌከቻ በመጀመሪያ 
በሠራተኝነት የገቡትና ኃሊም ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው የኖሩት ወ/ሮ ብሬ 
መሲሳና አባታችን አቶ ገብረህይወት ዯበሣይ ወ/ሮ ብሬ እኛን ማሣዯጋቸውንና ሌጅ የላሊቸው 
መሆኑን ምክንያት በማዴረግ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ውሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ በውሊቸውም 
በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 20 ቀበላ 29 ቁጥሩ 139 የሆነው መኖሪያ ቤትና ቦቴ መኪና ገዝተው 
ስሙ በሟች ብሬ መሲሳ ሆኖ ንብረቱን በሙለ ባሇሀብትነት የሚያዙበት አባታችን አቶ ገ/ሔይወት 
ዯበሣይ እንዯሆኑ አባታችን ሲሞቱ ወ/ሮ ብሬ በንብረቱ ህይወታቸው እስካሇ ተጠቅመው በሟች አቶ 
ገብረህይወት ሌጆች ንብረቱን ሉያስተሊሌፈ ተስማምተው የውሌ ግዳታ ገብተዋሌ ይኸ ውሌ 
ከተፇረመ ከሶስት ዓመት በኃሊ ሟች አቶ ገብረህይወት በሞት የተሇዩ ሲሆን ወ/ሮ ብሬ ከአስራ 
አምስት ዓመት በኃሊ በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ ውለ ስሇንብረት ባሇቤትነትና ንብረትን ስሇመጠቀም 
በሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና በሟች ወ/ሮ ብሬ መሲሳ የተዯረገ ሆኖ እያሇ የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት ውለ ስጦታ ውሌ ነው ስጦታ ውለ የህጉን ፍርም ባሟሊ መሌኩ የተዯረገ አይዯሇም በማሇት 
ግሌፅ የሆነውን የውሌ ስምምነት ከተዋዋይ ወገኖቹ ፇቃዴና ፌሊጎት የራቀ ትርጉም በመስጠት 
ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ቤቱና መኪናው የተገዙት አቶ 
ገብረህይወት ጋር ሲኖር በተፇራ የጋራ ሀብት ነው ብሇው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 
ቁጥር 01302 በሟች ብሬ ሞሲሳና በእኛ ሊይ ወ/ሮ ንግስቲ ገ/እግዚ ክስ አቅርበውብን መኪናውና 
ቤቱ የተገዙት በሟች ገብረህይወትና በወ/ሮ ንግስቲ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ውሣኔ የተሰጠ 
በመሆኑ ሟች ብሬ ሞሲሳ ከሟች አቶ ገብረሔይወት ጋር ያዯረጉት ውሌ ህጋዊ ነው ሉፀና ይገባሌ 
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በማሇት በመዝገብ ቁጥር 01302 ከወ/ሮ ንግስቲ ጋር የተከራከሩበት ሆኖ እያሇ የሟች ወ/ሮ ብሬ 
ወራሽ ነን የሚለት ሁሇተኛው ተጠሪ ውለ ፇራሽ ነው ብል ያቀረበው ክርክር አውራሽ አምኖበት 
ሇፌርዴ ቤት ያረጋገጠውን ወራሹ መካደ ተገቢ ባሇመሆኑ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልትም ይህንን ክርክር በመቀበሌ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡  

     ሁሇተኛ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ንብረቱ የተገዛው በሟች አቶ ገብረህይወት ገንዘብ ነው ተብል 
በውለ መጠቀሱ ንብረቱን የሟች አቶ ገብረህይወት ንብረት አያዯርገውም የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ባሇቤትነት የሚረጋገጠው በአስተዲዯሩ ክፌሌ በሚሰጥ የባሇሀብትነት የምስክር ወረቀት እንዯሆነ 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1195 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካቾች ቤቱ የሟች ወ/ሮ ብሬ አይዯሇም በማሇት 
ያቀረቡት መከራከሪያ ይህን የህግ ግምት የማያፇርስ እና በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1196 የተመሇከተ ምክንያት 
ባሇመሆኑ አቤቱታቸው የህግ መሠረት የሇውም፡፡  

     አመሌካቾች በአንዴ በኩሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውለ የስጦታ ውሌ ነው የህጉን ፍርም 
አሊሟሊም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት እያለ በላሊ በኩሌ የመጀመሪያ 
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 01302 አቶ ገብረህይወት ሇሟች ወ/ሮ ብሬ ያዯረጉት የስጦታ ውሌ 
የወ/ሮ ንግስቲ የጋራ ንብረትና ዴርሻ ያሇበት ስሇሆነ ግማሹን እንዱከፌለ ብል የሰጠውን ውሣኔ 
በመከራከሪያነት ማንሣታቸው እርስ በርሱ የሚቃረን መከራከሪያ ነው በእርግጥ  ሟች ወ/ሮ ብሬ 
የወ/ሮ ንግስቲ ዴርሻ ግማሹን እንዱከፌለ ፌርዴ ቤቱ ውሣኔ ሰጥቷሌ ሆኖም ውሣኔው 
አሌተፇፀመም በአጠቃሊይ የአመሌካቾች ክርክር የህግ መሠረት የላሇውና ዕርስ በርሱ የሚቃረን 
በመሆኑ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡  

     ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም 
ያዯረጉት ውሌ የስጦታ ውሌ ማሟሊት ያሇበትን ፍርማሉቲ ያሊሟሊ ስሇሆነ ተጠሪዎች ክስ 
የቀረበበትን ቤት ሇአመሌካቾች የማስረከብ ግዳታ የሇባቸውም በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና 
ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 
በመመስረት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡  

     ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት በመጀመሪያ ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና 
በሟች ብሬ ሞሲሳ መካከሌ የነበረውን ግንኙነት መሠረታዊ ባህሪ እንዯዚሁም ሟች አቶ 
ገብረህይወትና ሟች ወ/ሮ ብሬ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ መሠረታዊ ይዘቱ እና 
በሔግ ረገዴ የሚያስከትሇውን ውጤት መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሟች አቶ 
ገብረህይወት ዯበሣይና ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት ሇረዥም ጊዜ 
አብረው የኖሩ መሆናቸውንና ወ/ሮ ብሬ ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይ ከላልች ሴቶች 
የወሇዶቸውን ሌጆች እንዯ ወሊጅ እናት ተንከባክበው ያሣዯጉ መሆኑ በአመሌካቾች የተገሇፀና 
ተጠሪዎችም ያሌካደት ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ከጋብቻ ውጭ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ሇረጅም ጊዜ 
አብረው የኖሩት አቶ ገብረህይወትና ወ/ሮ ብሬ ባሌና ሚስት የሚያሣዩአቸውን ሁኔታዎች 
የሚታዩባቸው የነበሩ መሆኑንና በመካከሊቸውም የመተሣሠብ የመተማመን ሁኔታ የነበረ መሆኑን 
በሥር ፌ/ቤት ከቀረበው ክርክርና ማስረጃ ይዘት መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ባሌና ሚስት ከጋብቻቸው በፉት 
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ወይም ጋብቻ በሚፇፅሙበት ወቅት በንብረት ረገዴ ስሇሚኖራቸው ግንኙነት የጋብቻ ውሌ 
የሚያዯርጉበት ሁኔታ በተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 42 የተዯነገገ ሲሆን በተመሳሳይ 
መንገዴ ባሌና ሚስት ነን እየተባባለ ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው የሚኖሩ ሰዎች 
በመካከሊቸው ያሇውን የንብረት ግንኙነት የሚመሇከት ውሌ ቢዋዋለ ውጤቱ ምን ይሆናሌ የሚሇው 
ጥያቄ የሚያስነሳ ሲሆን የባሌና የሚስት ሁኔታ እያሣዩ ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት 
አብረው የኖሩ አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት ስሇግሊዊ ግንኙነታቸውና በንብረት በኩሌ ስሇሚኖራቸው 
ግንኙነት የመዋዋሌ ነፃነታቸውን በሚያሳጣና  ውሌ እንዲይዋዋለ የሚከሇክሌ ግሌፅ የህግ ዴንጋጌ 
የላሇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡  

     ህግ አውጭው የመዋዋሌ ነፃነታቸውንና የሚዋዋለበትን መሠረታዊ ጉዲይ በህግ በግሌፅ 
ክሌከሊ ካሊዯረገ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1678 መሠረታዊ ሁኔታዎች በማሟሊት እንዯባሌና ሚስት 
የሚኖሩት አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው በሚኖሩበት 
ጊዜ ስሇሚኖራቸው የግሌ ግንኙነትና የንብረት ግንኙነት ውሌ የመዋዋሌ ነፃነት ያሊቸው መሆኑንና 
ይህም በውሌ ህግ ዴንጋጌዎች መሠረት የሚመራና ውጤት ያሇው መሆኑን የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 1676/1/ ውልች አይነታቸውና ምክንያታቸው ማንኛውም ቢሆን በዚህ አንቀጽ ጠቅሊሊ 
ዯንቦች ይመራለ በማሇት የዯነገገውን ገዥ ዴንጋጌ በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ሟች አቶ 
ገብረህይወት ዯበሣይና በሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ 
እንዯባሌና ሚስት ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት ሲኖሩ በንብረት ረገዴ የሚኖራቸውን 
ግንኙነት አንዲቸው በሞት ሲሇዩ በተሇይ አቶ ገብረህይወት በዴንገት በሞት ሲሇዩ በቀሪው እዴሜ 
ወ/ሮ ብሬ በንብረቱ ሊይ ስሇሚኖራቸው መብት ውሌ አይዯሇም ሁሇቱም ነፃ ሁነው ፇቃዲቸውን 
የሰጡበት የውሌ ሰነዴ እንጅ፡፡ በዚህ በኩሌ ተጠሪዎችም በሆኑ ውለ የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት ነው 
በማሇት ከሥር ጀምሮ ያቀረቡት ክርክር የላሇ መሆኑን በመዝገቡ ከተያያዙት የፌርዴ ቤቶቹ ውሣኔ 
ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡  

     የውለን ይዘት ስንመሇከተው አምስት መሠረታዊ ነጥቦችን የያዘ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
የመጀመሪያው ውለ በአቶ ገብረህይወትና በወ/ሮ ብሬ መካከሌ ያሇው ግንኙነት በምን መንገዴ 
እንዯተጀመረና ውለን በሚዋዋለበት ጊዜ በምን ሁኔታ ወይም ዯረጃ እንዯሚገኝ በስምምነታቸው 
የገሇፁበት ነው፡፡ በውለ ወ/ሮ ብሬ በመጀመሪያ በቤት ሠራተኝነት ተቀጥረው የገቡ ቢሆንም ከዚያ 
በኃሊ ግንኙነታቸው ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነታቸው እንዯ ባሌና ሚስት አብረው የኖሩ 
መሆኑን በግሌፅ ያመሇክታሌ፡፡  

     ሁሇተኛው ወ/ሮ ብሬ አቶ ገብረህይወት ከላልች ሴቶች የወሇዶቸውን ሌጆች በእናትነት 
በመንከባከብና በማሳዯጋቸው ከአቶ ገብረህይወት ጋር ሇረዥም ጊዜ አብረው በመኖራቸው የሰላዲ 
ቁጥር 3-13285 የሆነ ቦቴ መኪናና በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው ከፌተኛ 20 ቀበላ 29 ቁጥሩ 
139 የሆነው ቤት በወ/ሮ ብሬ ስም እንዱመዘገብ የተዯረገ መሆኑን የሚገሌፅ ነው፡፡ ሶስተኛው ከሊይ 
የተገሇፁትና በወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ስም የተመዘገቡት ንብረቶች የተገዙት ወ/ሮ ብሬና አቶ ገብረህይወት 
ሠርተው ባገኙት የጋራ ገቢ /የጋራ ሀብት/ ሣይሆን ሙለ በሙለ በአቶ ገብረህይወት የግሌ ገንዘብ 
የተገዙ መሆናቸውን በግሌፅ የሚያብራራ ሲሆን አራተኛ ንብረቶቹ በወ/ሮ ብሬ ስም ያለ ቢሆንም 
አቶ ገብረህይወት በህይወት እስካለ ዴረስ በንብረቶቹ ሊይ ሙለ የባሇቤትነት መብት ያሊቸው 
መሆኑን በቤቱም ሆነ በመኪናው ገቢ የሚያዙበት አቶ ገብረህይወት መሆናቸውን በግሌፅ የሚዯነግግ 
መሆኑ ነው፡፡ አምስተኛው ወ/ሮ ብሬ ከአቶ ገብረህይወት በፉት በሞት ቢሇዩ ንብረቱ ሙለ በሙለ 
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የአቶ ገብረህይወት እንዯሆነ የሚያረጋግጥና ዴንገት አቶ ገብረህይወት ከወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ በፉት 
በሞት ቢሇዩ በንብረቶቹ ሊይ ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ በህይወት እስካለ የመጠቀምና አሊባ የመሰብሰብ 
መብት ያሊቸው መሆኑን ‛….. ሞት በሰው ሊይ ያሇ የተፇጥሮ ግዳታ ስሇሆነ ከእሳቸው በፉት 
ህይወቴ ቢያሌፌ ንብረቱ የራሳቸው ገንዘብ ስሇሆነ የመኪናውም ሆነ የቤቱ ባሇመብት ናቸው ከእኔ 
ህይወት በፉት የእሳቸው ህይወት ቢያሌፌ ህይወቴ እስካሇ ዴረስ በመኪናውና በቤቱ ተጠቃሚ እኔ 
ሆኜ ከህይወት በኃሊ እኔ ሊሣዯግኳቸው የሁሇተኛ ተስማሚ ሌጆች 1ኛ ህይወት ገ/ሔይወት 2ኛ ጊሊ 
ገብረህይወት 3ኛ ሇተሃዋሪያት ገብረህይወት እንዱተሊሇፌ በፇቀደት መሠረት ሇእነዚሁ ሌጆች ቤቱና 
መኪናው የሚተሊሇፇው ባሇመብት የሚሆኑት ሌጆች መሆናቸውን በፉርማየ አረጋግጣሇሁ በማሇት 
ወ/ሮ ብሬ የተስማሙና አቶ ገብረህይወትም ስምምነቱን የተቀበለ መሆኑን የሚያረጋግጥ የውሌ 
ሰነዴ ነው፡፡  

     ይህ ውሌ ከተዯረገ በኋሊ አቶ ገብረህይወት በሞት ሲሇዩ አመሌካቾች የውለን ዴንጋጌ በመጣስ 
ወ/ሮ ብሬ ንብረት ያካፌለን የሚሌ ክስ ያሊቀረቡ መሆኑን በግራቀኙ በኩሌ ከተዯረገው ክርክር 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የአሁኑ ክርክር መነሻ ወ/ሮ ብሬ በህይወት እስካለ ዴረስ በንብረቱ የመጠቀም 
መብታቸውን ተጠቅመው ካሇፈ በኃሊ ሁሇተኛ ተጠሪ ንብረቱን ሌወርስ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት 
ክርክር ነው፡፡ በህግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች ባቋቋማቸው ሰው ሊይ ህግ ናቸው በማሇት 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1731/1/ የሚዯነግግ ሲሆን አንዴ ሰው በሞት ሲሇይ በሟች መሞት 
ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆኑ በስተቀር በውርሱ ውስጥ የሚገኙት መብቶችና ግዳታዎች ሇወራሾቹ 
ወይም የኑዛዜ ባሇስጦታዎች የሚተሊሇፌ መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 826/2/ ተዯንግጓሌ፡፡  

     ሁሇተኛ ተጠሪ ሉወርስ የሚችሇው በወ/ሮ ብሬ መሞት ምክንያት የማይቋረጡ መብቶችና 
ግዳታዎችን ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ ብሬ አከራካሪው ቤት በስማቸው የተመዘገበ ቢሆንም ቤቱ በሟች አቶ 
ገብረህይወት የግሌ ገንዘብ የተገዛ የአቶ ገብረህይወት የግሌ ሀብት እንዯሆነ ወ/ሮ ብሬ አብረው 
እስካለ ዴረስ በጋራ የመጠቀም ሟች አቶ ገብረህይወት ከወ/ሮ ብሬ በፉት በሞት ቢሇዩ በህይወት 
እስካለ ዴረስ በንብረቱ የመጠቀምና አሊባ የመስበሰብ መብት ብቻ ያሊቸው መሆኑን በማያሻማ 
ሁኔታ በመግሇፅ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ከአቶ ገብረህይወት ጋር ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ 
ግንኙነት ሲኖሩ በንብረት ረገዴ ስሊሊቸው መብትና ግዳታ በመዘርዘር ባዯረጉት ውሌ ተስማምተዋሌ 
አቶ ገብረህይወት በሞት ከተሇዩ በኃሊ በዚህ ውሌ መሠረት ወ/ሮ ብሬ በንብረቶቹ ሊይ ያሊቸው 
መብት ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1309 በተዯነገገው መሠረት በንብረቶቹ የመጠቀምና አሊባ 
የመሰብሰብ መብት መሆኑ በውለ በግሌፅ ተገሌፆሌ፡ በሚንቀሳቀስም ሆነ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ 
ያሇ የአሊባ የመጠቀም መብት /Usufruct Right / የአሊባ ጥቅም ተቀባዩ ሲሞት ቀሪ የሚሆን 
መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1322/1/ የተዯነገገ በመሆኑ ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ በአከራካሪው 
ቤት ሊይ ያሊቸው የመጠቀምና አሊባ የመሰብሰብ መብት በመሞታቸው ምክንያት የሚቋረጥና 
ሇወራሻቸው ሇሁሇተኛው ተጠሪ የማይተሊሇፌ መብት መሆኑን ከሊይ የተገሇፁትን የህግ ዴንጋጌዎች 
በማገናዘብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡  

      ስሇሆነም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሟች አቶ ገብረህይወትና ወ/ሮ ብሬ ታህሣሥ 22 ቀን 
1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ ከጋብቻ ውጭ እንዲባሌና ሚስት ከግብረሥጋ ግንኙነት አብረው ሲኖሩ 
በንብረት ረገዴ ያሊቸውን ግንኙነት በተመሇከተ ያዯረጉት ውሌ ሆኖ እያሇ የስጦታ ውሌ ነው 
በማሇት ከውለ መሠረታዊ ይዘትና ባህሪ ውጭ የራሱን ትርጉም መስጠቱና ውለ በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 881 የተዯነገገውን ፍርም አሊሟሊም በማሇት የማይረጋ ነው ብል መወሰኑ መሠረታዊ የህግ 
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ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ወ/ሮ ብሬና አቶ ገብረህይወት ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም 
ያዯረጉት ውሌ በንብረት ረገዴ ያሊቸውን ግንኙነትና ሁሇቱም ያሊቸውን መብትና ግዳታ በሙለ 
ፇቃዲቸው የተስማሙበት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1727 ዴንጋጌዎች መሠረት በተዋዋዬቹና 
በምስክሮች የተፇረመ ህጋዊ ውጤት ያሇው ውሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በውለ ሟች ወ/ሮ ብሬ 
በአከራካሪው ቤት ባሇሀብት አሇመሆናቸውና አቶ ገብረህይወት ከሞቱ በኃሊ ወ/ሮ ብሬ በአከራካሪው 
ቤት ሊይ የነበራቸው በንብረቱ የመጠቀምና ፌሬ የመሰብሰብ መብት እንዯሆነ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ 
ወ/ሮ ብሬ በቤቱ ሊይ ያሊቸው የአሊባ ጥቅም መብት ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸው ምክንያት 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1322/1/ መሠረት ቀሪ ስሇሆነ ሁሇተኛ ተጠሪ የአመሌካቾች አባትና 
አውራሽ የአቶ ገብረህይወት ዯበሣይ የግሌ ንብረት የሆነውን አከራካሪውን ቤት የሚወርሰበት 
ምክንያት የላሇው በመሆኑ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት 
ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በውጤት ዯረጃ ፀንቷሌ  
3. አከራካሪውን ቤት ተጠሪዎች ሇአመሌካቾች ሉያስረክቡ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  
4. በሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳና በሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይ መካከሌ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 

ዓ.ም የተዯረገው ውሌ ህጋዊ አስገዲጅነትና ውጤት ያሇው ውሌ ነው ብሇናሌ፡፡  
5. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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